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Musikalsk fællesskab
Vi favner bredt og samarbejder på tværs
Sigter højt og kreativt
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1. Faxe Musikskole—Musikalsk fællesskab
Faxe Musikskole er et tilbud om musikalsk fællesskab for børn og unge (0-24 år). Vi er stedet, hvor læring og
trivsel går hånd i hånd. Faxe Musikskole er et ressourcecenter for et aktivt og levende musikmiljø, der bidrager til,
at alle skal kunne spille musik – og gerne sammen med andre. Gennem koncerter og events rækker musikskolens
fællesskab videre fra elever til forældre, bedsteforældre og alle borgere i Faxe Kommune. På den måde er vi med
til at styrke ”Faxe i Fællesskab” og gøre kommunen til et godt sted at bo og leve i.
Eksempler:
”Åben musikskole” (øvelokaler): Musikskolen åbner dørene for, at alle borgere i Faxe Kommune kan komme
og spille/øve på musikskolen alene, med band eller med familien.
Fællesuger: Musikskolens elever deltager i forskellige workshops på kryds
og tværs af alder, dygtighed, instrument og/eller musikgenrer.
De øver sammen en hel eftermiddag og fremfører til sidst deres musik for
familien. Aftenerne afsluttes med dialogmøde mellem elever, forældre
og lærere om dagens oplevelser.
Musikalsk miljø: Musikskolen inviterer eleverne på tværs af aldersgrupper,
genrer og instrumenttyper til at tage aktivt del i udviklingen af et dynamisk
musikmiljø, hvor de føler et tilhørsforhold. Det er med til at udvikle deres
sociale, musikalske og kulturelle dannelse, færdigheder og udtryk, og
samtidig lærer eleverne at tage et medansvar for egen læring. Det sker blandt andet, når vi afholder egne
cafékoncerter, FM Festival, åbne jamsessions, julekoncerter i kommunens kirker, samt andre events som
”Musikskoledage i Tivoli”, ”Unge spiller klassisk”, ”Skru’ op festival” og når elever ”tager ud på egen hånd”.
Selvorganiserende unge: Et ungdoms-CREW er, sammen med elevrepræsentationen i bestyrelsen, ungdommens
stemme direkte ind i musikskolens fremtidsarbejde. Det sikrer, at elevernes ønsker bliver ført ud i virkeligheden,
herunder også med fokus på next generation z og y. Musikskolen forpligter sig til, i dialog med eleverne, at holde
fokus på nye fagtilbud og interesser, som for eksempel electronica.
Samtidig hjælper CREWet med praktiske gøremål i forbindelse med
arrangementer og indgår i et netværk af musikskoleelever.
De ældste elever fungerer her som forbilleder for de yngre. Musikskolen
arbejder seriøst og respektfuldt med frivillighed som en ressource.
Succeskriteriet: Musikskolen bidrager til social dannelse, styrker
fællesskabet og identitetsskabelse - Både internt i institutionen, og i
resten af Faxe Kommune gennem koncerter og events.
Faxe Musikskole er:
Faglighed, trivsel, udvikling og fællesskab.

Citat fra elever:
………………………
”Jeg føler, at vi får et specielt fælleskab, når vi spiller musik sammen.” , (V. 14 år)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
”Jeg kan mærke, at jeg ikke er alene med min glæde for musik. Jeg bliver bevidst om
alt det smukke, musik kan give til individer og fællesskaber.
Derudover er fællesskabet en direkte motivation til at dygtiggøre mig, og derved
løfte det samlede musikalske niveau både i samspil og solospil.”, (S. 19 år)
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2. Vi favner bredt og samarbejder på tværs

Alle 0-24 årige skal kunne lære at spille et instrument og spille sammen med andre.
Vi har fortsat fokus på økonomisk tilgængelighed, f.eks. reduceret eller indkomstreguleret elevbetaling, samt
indførelse af søskenderabat.
Samarbejder på tværs
Faxe Musikskole vil i endnu højere grad søge samarbejde på tværs af
kommunen, såvel i formaliserede som mindre formaliserede rammer.
Eksempler på musikskolens samarbejde med folkeskolen:
Kompagnonundervisning
Gennem kompagnonundervisning samarbejder musikskolelærere
med folkeskolelærere for at styrke musikundervisningen
i alle kommunens 2. klasser.
Andre aktiviteter
Blæserprojekter, BeatMatique, Kompagnonundervisning på andre
klassetrin, Samarbejde med udskolingen omkring valgfagsmusik mm.
Korprojekt
Det årlige korprojekt for alle 3.-4. klasser medvirker til, at mange børn
kommer i kontakt med musikskolen, og vi derigennem søger at vække
elevernes lyst til at lære at synge, spille et instrument og spille sammen
med andre.
Efter 7 års samarbejde på kompagnonområdet har vi mange positive
erfaringer – både for den enkelte elev og som klassen i helhed. Det
pædagogiske og det musikfaglige niveau bliver højnet, og styrker dermed
lærernes samarbejde og fællesskabsfølelse på tværs af kommunen.
Citat: Musiklærer om samarbejdet mellem
Der er foretaget en grundig evaluering af samarbejdet i maj 2021.
folkeskolen og musikskolen
Musikskolen tilstræber et så bredt tilbud som muligt på kommunens
folkeskoler. Blandt andet gennem kontinuerlig tilstedeværelse på et
aftalt tidspunkt med musikalske aktiviteter. Samtidig har vi øje for
vigtigheden i at have et levende musikmiljø på musikskolens kraftcentre
i Faxe og Haslev.

…………………………………………
”Jeg nyder at undervise sammen med
en anden musiklærer. Jeg lærer både fagligt
og pædagogisk, når vi underviser sammen.
Det er timer, som jeg glæder mig til hver gang.”

Musik bidrager til social dannelse, disciplin og fælleskabsfølelse.
Musik som værktøj kan skabe fælles identitet, og dermed danne grobund
for udvikling af nye, innovative og anderledes idéer.
Musikskolen skal være et aktiv i den tidlige forebyggende indsats.
Faxe Musikskole arbejder målrettet på at have et gensidigt og ansvarsfuldt
samarbejde med andre centre i kommunen, herunder at kunne bidrage
i forbindelse med indsatser overfor udsatte børn og unge, kaldet ”Fælles om
Forebyggelse”.
Andre eksempler på samarbejde på tværs er:
Samarbejdet med dagtilbud og ældrecentre.
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Musikskolen understøtter det musikalske økosystem:
Alle skal have mulighed for at spille et instrument og blive så dygtige, som de vil.
Musikskolen skaber forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
Et godt eksempel er vores koncerter med professionelle musikere for alle borgere i Faxe Kommune i
samarbejde med Kultur & Fritid, Biblioteket (Spillestedet og Spil Dansk), spillesteder som B&W Live og caféer.
Musikskolen er en aktiv medspiller i at få mere musik ind fra barnets tidligste alder.
Succeskriteriet: I 2025 kommer vi bredere ud, ikke mindst på folkeskolerne og dagtilbud. Samtidig udvider vi
vores samarbejdsflader på tværs af kommunens centre og øvrige interessenter i Faxe Kommune.

3. Sigter højt og kreativt
Kvalitet og højt fagligt læringsmiljø.
Faxe Musikskole står for kvalitet og højt fagligt læringsmiljø i undervisningstilbud og alle andre aktiviteter.
Vi har de bedste forhold og tilbud til de elever, der ikke kan lade musikken være. Et godt eksempel er vores
”guldpakke”-tilbud, som betyder mere undervisningstid på instrumentet.
Talentfulde elever bliver støttet, når de ønsker at fortsætte på MGK (Musikalsk Grundkursus – 3 årigt
konservatorieforberedende forløb).
Vi har fortsat stort fokus på forskellige læringsmiljøer og søger diverse puljer for at afprøve musikalsk læring og
miljø. Som eksempel er vi meget opmærksomme på de skabende processer, så eleverne så tidligt som muligt
arbejder med deres musikalske udtryk og skaber deres egen musik. Derudover søger vi at styrke etableringen af
pigebands og/eller korsang for drenge. Udgangspunktet er at holde kønnene i en komfortzone, og derigennem at
sikre hver enkelt elevs selvtillid og udvikle instrumentale færdigheder. Dette vil også senere kunne bruges i et
tværkønsligt sammenhæng.

Succeskriteriet: Flere elever ønsker at blive så dygtige, som de kan. Det kan udmønte sig ved at spille mere,
både individuelt og i band, deltage i koncerter, samt skrive og arrangere egen og andres musik. Derudover
arbejder nogle hen imod optagelse på MGK. Faxe Musikskole
Uddrag af FNs 17 VERDENSMÅL
understøtter denne udvikling i form af timer, inspirationskurser mm.
Faxe Musikskole har stadig fokus på udvikling af læringsmiljøer og
deler gerne denne viden regionalt såvel som nationalt.
Læringsmiljøerne skal sikre et så højt fagligt niveau som muligt,
hånd i hånd med erkendelsen af, at musik bedst skabes i fællesskab.

I politikken henvises der i hvert indsatsområde til
et eller flere af FNs verdensmål. Vi henviser primært
til følgende:
…………………
03 SUNDHED OG TRIVSEL
04 KVALITETSUDDANNELSE
05 LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
10 MINDRE ULIGHED
(https://www.verdensmaalene.dk/maal)
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